Sint- Truiden, 15 april 2011
tav: Dhr. <voor en achternaam>
Coördinerend directeur Scholengemeenschap <??>
<straat naam & nr>
<postcode en plaats>
Geachte Heer,
Het zal u niet ontgaan zijn dat er in Vlaanderen al sinds 2005 een zogenaamd
hoofddoek debat woedt. Als sikh gemeenschap in België zijn wij erg verontrust over
de ontwikkelingen hierin.
Het lange ongeknipte haar is voor ons sikhs een geloofsartikel en dat wordt
bedekt door een patka (hoofddoekje) of tulband. Onze kinderen bedekken dus, in
principe, al van kinds af aan hun ongeknipte haar. In het basisonderwijs hebben wij
hiermee, tot nu toe, geen noemenswaardige problemen ondervonden, in het secundair
onderwijs echter des te meer. Het katholieke secundaire onderwijs heeft, op een
enkele uitzondering na, de tamelijk onschuldig lijkende regel in het schoolreglement
opgenomen.
"Het dragen van een hoofddeksel is enkel toegestaan op de speelplaats tijdens de
pauzes. " of "Hoofddeksels worden niet gedragen in gangen en klassen."
Met het gelijkstellen van de moslim hoofddoek en de sikh tulband aan een
hoofddeksel worden moslim meisjes en (voornamelijk) sikh jongens uitgesloten.
Het gemeenschapsonderwijs dreigt nu ook de deur helemaal voor ons dicht te
gooien door religieuze of levensbeschouwelijke tekens te verbieden en de sikh
tulband word ook als zodanig beschouwd. De studiekeuze voor onze jongeren wordt
hiermee in de de omgeving van St.Truiden, Hasselt, Tongeren en Bilzen-Hoesselt (en
eigenlijk voor heel Vlaanderen) vrijwel NUL.
Aanleiding voor deze brief
Na het aanhoren van Mieke van Hecke (Dir.- Generaal van het VSKO) in de
commissie "onderwijs en gelijke kansen" van het Vlaams parlement (d.d.30 sept.2010) 1
en een gesprek met haar tijdens een "Meet & Greet" (Openforumdag van
Minderhedenforum, Genk, d.d.30 okt.2010) werd ons duidelijke dat het VSKO de
katholieke scholen geen regels kan of mag opleggen maar slechts van advies kan en zal
dienen.
Het advies van het VSKO naar de scholen was in onze zaak om; voordat een
maatregel wordt genomen die kinderen, op andere gronden dan hun intellectuele
capaciteit, uitsluit eerst in overleg te treden met de betreffend gemeenschap.
1 Ref: http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2010-2011/g685-2.pdf

Het gelijkstellen van de sikh tulband of patka met een hoofddeksel is voor ons
als sikh gemeenschap zo'n uitsluitende maatregel.
Ook krijgen wij van verschillende kanten het verwijt dat met
migrantengemeenschappen (zoals de sikh gemeenschap) het moeilijk is overleg te
voeren of überhaupt er mee in contact te komen. Met dit schrijven willen we deze
ongewenste situatie verhelpen door het overleg van onze kant uit te initiëren. Onder
het motto "onbekend maakt onbemind" zouden wij graag eens onze zaak aan uw
scholengemeenschap voorleggen.
Het sikhisme is een 'open' geloof en vanuit hun thuisland (India) situatie zijn ze
niet onbekend met katholieke scholen. Ook uit ervaring (St.Jozef instituut te
Bokrijk) weten wij dat onze jeugd zonder problemen het volledige curriculum kan
volgen.
We zouden daarom graag met u in gesprek komen over de mogelijkheden voor
sikh kinderen om toegelaten te worden tot uw scholen. Ons voorstel is om een keer de
vergadering van directeuren te mogen toespreken of nog beter; er mee in discussie te
gaan. Maar mocht u een ander / beter voorstel hebben; wij staan in principe overal
voor open. Wij zouden het ook heel fijn vinden van u te horen daar voor ons de tijd
echt begint te dringen.
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